
 

 

 

    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 
   Баштанської міської ради  Баштанського району Миколаївської області 

 
 

 28.08.2019р. Участь т.в.о. старости у розширеній серпневій колегії Баштанської 
ОТГ. 
29.08.2019р. Участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету Баштанської 
міської ради 
11.09.2019р. Участь т.в.о.старости в засіданні виконавчого комітету Баштанської 
міської ради 
12.09.2019р. Участь т.в.о. старости в сесії  Баштанської міської ради 

БУДНІ ВЛАДИ 

   

«2 вересня –Двері в країну знань» 
День  знань – особливе свято ! Завжди  яскраве, насичене 
емоційністю та хвилюючою атмосферою, це  свято ,  яке  
дороге  кожному, хто  навчається і  навчає. Другого вересня 
на подвр*ї Новосергіївської філії  
Баштанського  ОЗЗСО №2 та-
кож звучала  чарівна  музика  і 
під  гучні  оплески своє  почесне  
місце  на  лінійці  зайняли  пер-

шокласники,  яких  зустрічала  їх  класний керівник Ко-
лісніченко В.М. 
Ведучі оголосили святкову  лінійку  відкритою. Підняти   
Прапор  України  надали право учням - Мардарь М.О.  
та  Кирюхіній А.О. 
Директор школи Сербул В.В. усіх  привітала з початком нового  навчального  ро-
ку,особливо  побажала   успіхів першокласникам, а  батькам  терпіння. Також  від 
імені  шкільної  родини директор філії висловила  подяки всім працівникам  школи 
,вчителям  та  батькам , а  також  депутатам обласної  ради Володимиру Фролен-

ко та Генадію Рубському 
за  підтримку  навчального 
закладу та  турботу  про  
дітей. Директор філії  вру-
чила  грамоти  кращим  
учням  школи. 
На  святі  були  присутні  
почесні гості:Кардашов 

А.А.,директор КП «Добробут» Баштанської  міської ради,  Чернова С.М., т.в.о. ста-
рости Новосергіївського  територіального органу, Кучеренко Т.В. та Сотнікова Т.В., 
депутати Баштанської міської ради. Вони  привітали  всіх  присутніх  зі  святом, 
побажали  успіхів  учням , терпіння  вчителям, витримки  батькам і директор КП 



«Добробут»  вручив  першокласникам невеличкі  подару-
нки. Також  зі  словами  привітань  та  побажань до 

першокласників звернулися і батьки Перший  шкільний 
день, перший  урок, перші вчителі. Під  щедрі  оплески  

присутніх першокласники, головні  герої  свята  вперше  
ступили  на  шкільний  поріг. За  ними  всі школярі  пос-

пішили на  свій  перший  урок. І в цей чарівний  час  від 
щирого серця  вітаємо  всіх учнів , вчителів, батьків із  
традиційним святом  першого дзвоника  -Днем  знань, 
який  відкриває світ пізнання та  сходження до  одвіч-

них життєдайних  джерел цивілізації, святом  молодос-
ті та  надії і насамперед  тих, хто вперше  у житті пе-

реступає  поріг  школи. 

 

                                      В.о. помічника старости Валентина Шелаєва. 

Новосергіївці відзначили державні   свята. 

                                                         Вірю в майбутнє твоє ,Україно!        

                                                              В небо блакитне  і жовті  поля. 

                                                              Вірю в майбутнє твоє,Батьківщино! 

                                                              Рідна, кохана, єдина  земля!. 

23 та 24 серпня – важливі дати  в житті  

українського  народу.  В  ці  дні українці від-

значають  День  Державного  Прапора 

України  та  день   Незалежності  України. 

Ці  свята  знаменують  єдність, міцність  

волі  і  духу  українського  народу в усіх  ку-

точках нашої  держави. 

  24  серпня  2019 року,  з  нагоди  свят дня Державного Прапора  України та  дня  

Незалежності  України в    Новосергіївській  сільській  бібліотеці була  проведена  

патріотична панорама «Єдина,Вільна,Неподільна».  На  захід  завітали  т.в.о. ста-

рости С. Чернова, т.в.о. помічника  старости  В.Шелаєва,директор школи 

В.Сербул,  а також  жителі  с.Новосергіївка. Зі  словами  привітань до  присутніх  

звернулася т.в.о. старости  С.Чернова,яка сказала:  «День  Державного Прапора – 

це свято всіх поколінь українців,а день  Незалежності України – це  надбання  довго-

го  й  тернистого  шляху,  який  пройшов  наш  народ до  свого  права  жити віль-

но.Це  можливість жити,  працювати на  своїй рідній вільній землі.Зі святом, Вас, 

дорогі односельці!» 

Бібліотекар Н.Ліпська  представила  невеличку  виставку  книг з нагоди державного  

свята. Це  книги: «Українські традиції  і звичаї», «Велика  книга маленького україн-

ця», « Слава  героям»,«Українська дитяча енциклопедія».Також  бібліотекар  розпо-

віла  присутнім  про  історію  Державного  Прапора  України та  про  прийняття і  

проголошення Незалежності України. 

                                                                                                          Бібліотекар Н.ЛІПСЬКА 



  Хто має право на отримання дотації? 
   

Одним з напрямків державної  підтримки  галузі тваринництва є спеціальна  бюд-
жетна дотація за  вирощування  молодняка ВРХ, який народився в господарствах  

фізичних  осіб  та  набутий шляхом  переміщення від  інших  власників. Відповідно 
до Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для  

підтримки  галузі  тваринництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 07 лютого 2018 року № 107 ( зі змінами), при  формуванні  Відомості  

фізичних  осіб, які мають  рпаво на  отримання  дотації за  молодняк ВРХ та 
Реєстру  нарахування  дотації станом  на 01 вересня 2019 року,банківські реквізити  
фізичної  особи необхідно  вказувати за новими  стандартами,тобто рахунок  одер-

жувача ,що зазначається у  довідці банку  про реквізити фізичної  особи  повинен 
складатися з 29 літерно-цифрових символів.У паспорті  теляти  обов*язково  пови-

на  бути  записана   мати  теляти.  Дотація  надається за  кожні чотири  місяці  
утримання  молодняка з  наростаючим  підсумком до 13 місячного  віку.  Порядок  
нарахування  дотації: за  повні  чотири  місяці – 300 грн., за повні 8 місяців – 700 
грн.,до  13 місячного  віку – 1500грн.,тому  загальний обсяг  дотації за одну голову  
молодняка  не  може  перевищувати   2500 грн.  Третій  етап подачі  документів 

триватиме до 01 грудня 2019 року.  
 

Департамент агропромислового розвитку  
Миколаївської ОДА 

Урочистості з нагоди відзначення Дня підприємця 

30  серпня 2019 року напередодні Дня 
підприємця в  Баштанці  міський голова 
Іван Рубський  провів бізнес- сніданок  з 
представниками малого та середнього 

бізнесу.Очільник  громади привітав 
підприємців з їхнім професійним  святом, 

подякував за плідну  співпрацю та 
презентував  досягнення,здійсненні 

завдяки  спільній роботі. За  традицією 
Почесними грамотами  міської ради  були  

нагороджені Олександр Іванішін,Валентин  
Киця, Людмила Куруч,Олександр Опеньчук,Ангеліна Смола за  вагомий 

особистий внесок  у  розвиток  підприємництва в Баштанській ОТГ і  високий 
професіоналізм та з нагоди Дня підприємця. 

Артисти міського Будинку культури  подарували присутнім  незабутні хвилини 
відпочинку.На  завершення зустрічі Іван Рубський  подякував артистам за чудовий 
концерт, а підприємцям за те, що знайшли час  завітати до  міської ради та запосив 

до спільного фото  на згадку. 

                                                              З  сайту Баштанської  міської  ради  



   Методична студія класних керівників 

23 вересня 2019 року на базі Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №2 за сприян-

ня методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштан-

ської міської ради відбулося засідання методичної студії класних керівників закладів 

освіти Баштанської ОТГ на тему: «Організація діяльності учнівського колективу в умо-

вах творення НУШ: традиції та інновації у виховній діяльності класного керівника». Ро-

боту студії організувала керівник методичного об’єднання класних керівників закладів 

освіти Баштанщини, учитель історії Баштанського опорного закладу №2 Л.Ю. Береза із 

застосуванням інтерактивних методів мотивації та актуалізації знань педагогів. 

У процесі роботи класний керівник 10 класу Баштанської гімназії А.В. Буцька докладно 

познайомила присутніх із досвідом роботи організації родинних свят та питання 

«Виховна система класного керівника у створенні оптимального простору життєтворчо-

сті учня в умовах реалізації принципу дитиноцентризму». 

Класний керівник 5-Б класу Баштанського опорного закладу №1 О.О. Дудєва поділилася 

власним досвідом організації дитячого колективу при переході із початкової до серед-

ньої ланки школи. Класовод 4 класу Явкинської ЗОШ К.П. Палій презентувала роботу 

рідного закладу у напрямках впровадження в освітній процес здоров’язберігаючих тех-

нологій фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей. Методист психологічної 

служби І.Б. Лещенко зупинилася на актуальних питаннях профілактики асоціальної по-

ведінки, алгоритмах реагування у разі насилля над дитиною, боулінгу та батьківської 

просвіти. Засідання студії пройшло у невимушеній, доброзичливій атмосфері, класні к 

рівники отримали відповіді на питання, які їх хвилюють на даний час. 

                                                              Інна Лещенко,методист психологічної служби 

Другий робочий візит до Польщі 
Міський голова Іван Рубський разом з членами Ради 

та Правління Асоціації об’єднаних територіальних 

громад відвідав з другим візитом Польщу.  

Його метою було вивчення діяльності асоціацій орга-

нів місцевого самоврядування та принципів їх функ-

ціонування. 

Вже 27 років у Польщі діє Закон про роботу спільної 

Комісії Уряду та місцевого самоврядування. Вона є 

своєрідним форумом для обміну думок, позицій та 

ідей щодо нормативно-правових актів, стратегічних документів, які стосуються ключо-

вих питань функціонування держави та національних програм. Комісія щомісяця ухва-

лює від 40 до 100 рішень. 

Сторону Ради міністрів Польщі представляє 12 міністрів, а місцевого самоврядування – 

представники шести загальнопольських організацій (Союз польських міст, Асоціація 

сільських ґмін, Унія метрополій, Асоціація польських повітів, Асоціація містечок, Асо-

ціація воєводств). 

 

Інформація зі сторінки facebook: Асоціація об'єднаних територіальних громад  


